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 ۱۹۸۶سال  ییرباطیاره  یبازنگر
 یو ارتباط آن با داود سلطان زو

 

 میبسم هللا الرحمن الرح
، قرار گرفته است یمجاز یدر فضا یدیشاروال کابل مورد حمالت شد یسو داود سلطان زو نیبد یمدت از

ً  یاشخاص  ی، مثال پس از ضد عفون زنندیم یبه جناب سلطان زو یگوناگون یمستعار تهمت ها یبا صفحه ها عمدتا
از پودر  یمواد ضدعفون یجابه پخش شد که  یا عهیشا یمجاز یکرونا در فضا روسیکردن شهر کابل بخاطر و

 . کردن شهر استفاده شده است یضد عفون یبرا
را به عنوان  یجناب سلطان زو کنندیم یسع یاست که اشخاص ۱۹۸۵سال  ییربا طیارهمسئله  گرید موضوع

دزدان افغانستان"  ارهیط ستیتحت نام "ل یسبوکیپست ف کی یکنند و نکته مهم آنکه آنها به استثنا یعامل آن معرف
 وسفی، اما به گفته بانو زهره  دهندینشان نم یگریمشابه آن که منابع آن را هم ذکر نکرده اند سند د ینام ها ایو 

بلکه  ییهوا ینه در قوا یدر افغانستان نبوده اند و جناب سلطان زو آنها در آن سال اصالً  یهمسر جناب سلطان زو
و از آنجا که  گرددیدست به دست م یمجاز یپست در فضا نیبوده اند ، امشغول کار  ییکایشرکت امر کیدر 

 نیکه در ا ییها خی، گذشته از آن تار شودیاعتبار محسوب م یب آن ذکر نشده است کامالً  یبرا یمنابع ایمنبع و 
پست نوشته اند که تورن جمال  یدر ابتدا دارند مثالً  یادیحوادث اختالف ز نیا یواقع خیپست ذکر شده اند با تار

 ۲۷مصادف است با  خیتار نی، ا ستو به پاکستان برده ا دهیرا دزد 8 یجت ام آ ۱۳۵۹ثور سال  ۷در روز  نیالد
 [۱]کار شرم آور را انجام داده بود  نیا ۱۹۸۱سال  یدر ماه جوال نیکه تورن جمال الد یدر حال ۱۹۸۰سال  لیاپر

 : میرا در افغانستان به هم مرور کن ییربا ارهیط نهیشیکه پ دیئایب
ربوده شد و به پاکستان منتقل شد ، البته  نیتوسط جگتورن جمال الد ۱۹۸۱افغانستان در سال  یجنگ طیارهٔ  نیاول

 [۲. ] دیخائن به قتل رس نیبزرگ نشد و توسط جمال الد انتیخ نیبه انجام ا یراض لوتیمعاون پ
که در صفوف دولت نفوذ کرده  ینانیاز خائ یریدر صدد بود تا با بهره گ کایسازمان استخبارات امر ۱۹۸۵سال  از

 [۳کند . ] ایرا مه ۲۴ یتوپ دار ام آ یکوپترهایربودن هل نهیبودند زم
 زهیه عنوان جادالر ب ونیلیم کیمبلغ  دیرا سالم بربا ۲۴ یام آ کوپتریکه هل یلوتیبه هر پ هاعالن کردند ک نیبنابرا

 [۴پرداخت خواهد شد .]
پا بگذارند و دو  ریرا واداشت که وجدان و شرف شان را ز ییهوا یقوا لوتانیدو تن از پ زیمبلغ وسوسه انگ نیا

 [۵.] اورندیفرود ب رانشاهیو در منطقه م ندیرا بربا ییهوا یقوا کوپتریهل
ن امتناع یخائ یها لوتیها و پ یاز پرداخت پول به پاکستان کایاما امر دیرس کایبه دست دولت امر کوپترهایهل نیا

 [۶کرد .]
به پاکستان  ینظام کوپتریهل کیبا  شیخو نینافرجام و ننگ یدفاع سابق هم پس از انجام کودتا ریوز یتن شهنواز

 . فرار کرد
و  ییهوا یقوا نتالویاز پ یکینبود ، مثال داد محمد برادر قومندان مسلم  زیآم تیهم موفق شهیها هم اتیعمل نیا البته

قبل  یو به پاکستان ببرند ول ندیرا بربا ییهوا یقوا یها طیارهٔ بودند که  دهیبه توافق رس گرید یها لوتیسه تن از پ
مورد سوظن قرار  یاز مناطق نظام یکیو بمباران  یجت جنگ کی دنبخاطر سرنگون کر یکار و نیاز انجام ا

 [۷گرفت و کشته شد . ]
را  یکه کس شودیاما بدون سند نم کنمیشوند استقبال مو محاکمه  رندیقرار بگ بینان کشور تحت تعقیخائ نکهیاز ا من

 . اکتفا کرد شودیمورد که نم کیمتهم و محاکمه کرد و به 
آن را  طیاراتدر سطح منطقه بود و تعداد  ییهوا یقوا نیتر یهللا قو بیافغانستان در زمان داکتر نج ییهوا یقوا

،  رسدیتا هم نم ستیهللا به ب بیربوده شده تا قبل از سقوط داکتر نج طیاراتنوشته اند تعداد تمام  ۵۰۰ یال ۲۴۰ نیب

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_baznegeri_tayara_robai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_baznegeri_tayara_robai.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بال بوده اند  ۲۴۰ میکنیو فکر م میریگینه بلکه حداقل آن را در نظر م ۵۰۰را  ییهوا یقوا طیاراتمجموع همه 
 چه شده است ؟ گرید تاطیار ۲۳۰ پس سرنوشت

 دهد؟ینم تیبه آنها اهم یکس چرا
 ست؟یمهم ن یکس یسرنوشت آنها برا چرا
 زند؟ینم یموضوع حرف نیاز ا یچرا کس شدندیها ربوده م میبا تنظ یپس از هماهنگطیارات  نیضمن ا در
قبل جناب  یکه مدت شودیبلکه داستان از آنجا شروع م ستیگمشده نطیارات  غاتیتبل نیکه علت ا میریگیم جهینت پس

انتقاد کرد و از همان زمان  یجهاد یها میتنظ یها کشور به شدت از عملکرد یاز رسانه ها یکیدر  یسلطان زو
 .شروع شد یبا حرارت خاص غاتیتبل نیا

از  یکیاز  دیرفت ، ضمن بازد ییها به چند نانوا یینانوا تینظارت از فعال یبرا شیچند روز پ یسلطان زو جناب
ها نفر به اصطالح روشنفکرنما  سوال ساده مورد انتقاد صد نی؟ هم دیکه هواکش دار دیها از نانوا پرس یینانوا

 !! قرار گرفت
 . ستین یدیبر سر شاروال کابل است که البته موضوع جد یگرفتن چتر گرید موضوع

 لیسال تشک نینخستکه از سال  یالرد اردیلیم یبه اختالس ها کنندیموضوع توجه م نیآنها همانقدر که به ا کاش
 . کردندیانقطاع ادامه داشت توجه م یب ۱۳۹۳شروع شده بود و تا سال  یدولت انتقال

سر او  یرا رو یبنا به احترام او چتر یکس نکهیاست ، ا یمسئول دولت کیشخص مسن و  کیکابل  شاروال
 . شودینم یکیو زمان  نیزم ردیبگ
 : از خود نشان داده اند یادیز یها تیمدت کوتاه فعال یهم ط یجناب سلطان زو میحق نگذر از
  نهیقرنط یکردن مداوم شهر و نظارت بر اجرا یضدعفون لهیمبارزه با کرونا بوســ  ۱
  هزار متر مربع ۲۰هزار بوته گل در مساحت  ۷شهر کابل و کاشت  یو سرسبز ستیز طیبه مح یتوجه جدــ  ۲
 . زدندیامر سر باز م نیکه از ا ییو بستن رستورانت ها نهیقرنط نیقوان یاجرا بر نحوه ینظارت جدــ  ۳
 نحوه پخت و وزن نان ها یابینان و ارز عیاز نحوه توز نظارت ها و یینانوا ینان برا عیرهنمود توز هیتهــ  ۴

و چه انتقادها که  ندیسرایگرفتن چه شعرها که نم یچتر کی یبرا یول شودیگرفته م دهیکارها ناد نیکه ا متاسفانه
 . کنندینم
در  ۱۹۸۵سال  ییربا طیارهو  یسلطان زو یدر مورد ارتباط آقا یسند قانع کننده ا چی، همیزود قضاوت کن دینبا

 یمیقد یداستان ادیموضوع مرا به  نیا نامبرده داود نام داشته است و لوتیکه پ میدانیقدر م نیفقط هم ستیدست ن
 : اندازد یم
 

 یگرـنــخ آهـلـر برد دـــک هـنـگ
 یشوشتر زدند گردن مسگر به

 

را مرتکب شد ، خبرش را به شاه فرستادند ، شاه فرمان مرگ  یجرم یدر شهر بلخ آهنگر میقد یزمان ها در
شوشتر  یبلخ به دست وال یوال یبه بلخ فرستاد ، از قضا نامه پادشاه به جا کیآهنگر را صادر کرد و توسط پ

 !!و از آنجا که شوشتر آهنگر نداشت مسگر شوشتر را گردن زدند دیرس
  میهموطن مان را به صورت ناعادالنه مورد انتقاد قرار نده کی یو بخاطر تشابه اسم میکه زود قضاوت نکن دیئایب

 . آرزومندم دیمز یها تیطول عمر و موفق یجناب سلطان زو یاز خداوند متعال برا انیپا در
 

  : منابع
  ۱۴۹، ص وسفیو دگروال  نیتلک خرس ، مارک ادک ــ ۱
  همان صفحه یهمان منبع ، پاورقــ  ۲
 ۱۴۸همان منبع ، ص ــ  ۳
 ۲۷۷همان منبع ، ص ــ  ۴
 ۱۴۸همان منبع ، ص ـ ـ ۵
 ۲۷۷همان منبع ، ص ــ  ۶
 ۱۸۳_۱۸۲ماه با قهرمانان ، عبدهللا عزام ، ص  کیــ  ۷
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